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Educação...
Aí está o tema de que todos falam, do qual todos parecem saber, como se do último jogo de futebol se tratasse.
Nós, professores, falamos dos alunos sem, muitas vezes, termos em conta que se trata de seres humanos dotados de
inteligência emocional, sentimentos, emoções, projectos de vida ... Reagimos mal, se eles se "portam mal", porque não
dormiram, porque se aborrecem, porque mal viram os pais no dia anterior, porque há dias e dias que não conseguem
falar com os pais ...porque não brincam, porque não sobem às árvores, porque não são crianças ...
Não fomos preparados para ser professores, nesta sociedade ...
Não sabemos ouvir, só sabemos mandar calar ...
Não conseguimos que a aluno aprenda, só sabemos ensinar ...
Não sabemos elogiar, só sabemos criticar ...
Estamos mal, talvez não devêssemos estar aqui!

Mas, então, não devemos ser incentivados a continuar nesta profissão?
Não devemos ter à disposição "formação" sobre Relação Pedagógica ... sobre a Indisciplina e a Psicologia da Criança? sobre as
Emoções?
sobre os sonhos das crianças? (o que sonham elas, afinal? Por exemplo nas 10-12 - 14 horas não lectivas?
Isto é que parece que era um bom investimento para que os professores completassem o seu horário: PARAR para
PENSAR; PARAR para REFLECTIR; REFLECTIR em CONJUNTO com os colegas em estratégias para resolver os
problemas ...
Professores a fazer prolongamentos de horários, a fazer substituições de colegas cujas disciplinas não percebem, não é
justo!
Coloquemos os professores contratados a trabalhar, os dos QZP que ainda estiverem por colocar e vamos FORMAR os
que já temos, vamos fazer fos nossos professores melhoes professores, para fazermos das nossas escolas,
MELHORES ESCOLAS!
Vamos criar MOTIVAÇÃO nos nossos docentes, para que, também eles, MOTUVEM OS NOSSOS JOVENS!
Maria Custodia
Mas não, não só não temos nada disto
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